Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 29 listopada 2021r. do 14 grudnia 2021r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 2 posiedzenia
Pierwsze posiedzenie odbyło się 30 listopada 2021 r. Podjęto w nim uchwały w sprawie:
1. wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej. W ramach ogłoszonego
konkursu ofert zgłosiła się 1 organizacja, tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nidzicy. Oferta spełnia wszystkie
wymagania określone w ogłoszeniu.
2. wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy. Zgoda została wyrażona Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy na wynajem na czas oznaczony od dnia 01.01.2022 r.
do dnia 31.12.2023 r. na rzecz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Nidzicy, pomieszczeń o pow. 46,45, m2 znajdujących się w budynku położonym
w Nidzicy przy ul. Jagiełły, pod warunkiem dokonania waloryzacji czynszu z tytułu najmu
nieruchomości w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
3. udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Powiatu Nidzickiego dyrektorowi Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy.
W związku z przyznaniem środków na program „Laboratoria Przyszłości” wymagane
było podjęcie uchwały udzielającej dla upoważnienia organu prowadzącego do podjęcia
działań do zakupu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, zapewnienia instalacji
wyposażenia oraz zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia
w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia
w zakresie jego obsługi.
4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r.". W przeprowadzonym otwartym
konkursie ofert wybrano ofertę organizacji Stowarzyszenie „Sursum Corda”.
Przedstawiona oferta na ten cel przedstawiała kwotę 64.020,00 zł brutto. Punkty
te prowadzone są w gminach: Kozłowo, Janowo i Janowiec Kościelny.
5. nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą". Przekazane zostały urządzenia
tj. monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne/kopiarka, oprogramowanie biurowe.
Łączna wartość księgowa przekazanych środków to kwota 47.893,61 zł.
6. zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r.
oraz ogłoszenia wyników głosowania. Niniejsza uchwałą zawiera listę zadań do realizacji

w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2022 roku oraz wyniki
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2022 roku.
7. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
W niniejszej uchwale wymieniono środki trwałe do likwidacji stanowiące Załącznik nr 1
do uchwały oraz wartości niematerialne i prawne do likwidacji stanowiące Załącznik nr 2
do uchwały.
8. zmian w budżecie powiatu na 2021 rok zawierający wnioski: Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy, Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzcy, decyzję Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FK 260B/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Rozdysponowano
również środki na potrzeby placówek oświatowych.
9. określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania
COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.. Dwa lub więcej podmiotów może
złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji
zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz sposób reprezentacji
uprawnionych podmiotów.
Ponadto, Zarząd zapoznał się ze średnimi wynagrodzeniami nauczycieli za okres od stycznia
do października 2021 r.
Dalej, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt "Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Janowo na lata 2021-2025" z perspektywą na lata 2026-2030 oraz wyraził zgodę na zmianę decyzji
ostatecznej dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew. Zmiana dotyczyła przesunięcia terminów:
usunięcia drzew na grudzień 2022 r. oraz nasadzeń do 31 grudnia 2023 r.
Drugie posiedzenie odbyło się 07 grudnia 2021 r. Podjęto w nim uchwały w sprawie:
1. zmian w budżecie powiatu na 2021 rok zawierający wnioski: Starostwa Powiatowego
w Nidzicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

Następne, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie:
1) ustalenia regulaminu nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego";
2) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2022 rok;
3) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2022
rok;
4) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok;
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20222039;

6) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok.
W dalszej części obrad, przedstawiono sprawy związane z gospodarowaniem
nieruchomościami. Postępowanie przeprowadzane jest w Wydziale Budownictwa i Ochrony
Środowiska w zakresie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę sklepu DINO
w miejscowości Komorowo. Do inwestycji ma być realizowany zjazd na drogę powiatową,
w związku z tym Powiat jest stroną postępowania.
Zarząd zapoznał się również ze skargą kasacyjną Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego od wyroku WSA w sprawie dotyczącej realizacji projektu "Zintegrowana Informacja
Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim".
Ponadto, Zarząd uzyskał informację, że w ramach postepowania, które miało na celu
wyłonić Wykonawcę na realizacje zadania w zakresie rozbudowy budynku Starostwa
Powiatowego w Nidzicy wpłynęły dwie oferty, które przewyższały wartość zamówienia. W
związku z powyższym Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie środków na rozbudowę budynku
Starostwa Powiatowego, i tym samym podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu zamówienia
publicznego.
Dalej, Zarząd Powiatu zapoznał się realizacją budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego
na 2021 rok. Sprawozdanie zostało przygotowane w formie prezentacji. Wartość środków
finansowych przeznaczonych na zadania w 2021 roku wynosiła 50.000,00 zł, natomiast wartość
poniesionych wydatków do dnia 30.11.2021 r. wyniosła 33.500,00 zł.
Następnie przedstawiono informację o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dalej, Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym, Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli
przeprowadzonej w dn. 25-26.11.2021r.
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